
Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål

Produkt ID: ARMPIVOTE

Få mer frihet under arbetsdagen. Monitorarmen för en skärm frigör yta genom att göra det möjligt för 
dig att montera din skärm ovanför skrivbordet eller bordet. Tack vare den fullt rörliga ledade armen är 
det enkelt att justera positionen för din skärm med förlängning, lutning, svängning, rotation och 
höjdjustering med en gasfjäder.

Monterar du dina skärmar ovanför skrivbordet på en monitorarm kan du enkelt justera skärmarnas 
höjd, position och vinklar för en ergonomisk arbetsmiljö och dessutom behåller du värdefull arbetsyta 
på skrivbordet. Skärmmonteringen för en skärm stödjer skärmar från 12 tum till 34 tum med en max. 
viktkapacitet på 3,6 kg.

Med den justerbara skärmmonteringen kan du förlänga armen till hela 560 mm. Den fullt rörliga 
armen möjliggör många olika rörelser på flera axlar. Luta, sväng och rotera din skärm 360 grader för 
att justera skärmen för en mer bekväm vy. Växla fram och tillbaka närsomhelst från liggande till 
stående läge. Tack vare fjäderassisterad höjdjustering kan du med skärmmonteringen höja eller sänka 
din bildskärm med jämna och lätta rörelser.

Tack vare sin hållbara stålkonstruktion håller skärmfästet din dataskärm säkert på plats. Att montera 
är enkelt. Du kan antingen klämma fast fästet på sidan av skrivbordet eller bordet eller fästa den 
genom ett kabelhål (hårdvara medföljer). Den inbyggda kabelhanteringskanalen håller ordning och 
reda.

ARMPIVOTE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Montera en skärm på skrivbordet, bordet eller disken med många justeringsalternativ

• Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord och placera den som du vill

• Rotera skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

• Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller 
ultrabred, med en maximal vikt på 3,6 kg

• Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda 
skärmar med maximal bredd på 20 tum/50,8 cm)

• Smidig höjdjustering med ett tryck med gasfjäderarm

• Ledad arm med stort rörelseområde, 360° runt stödstolpen och armbågen, +/-90 graders lutning 
+/-90 graders svängning

• Maximal armförlängning på 560 mm

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Ledad Ja

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm

 Monteringshålsstorlek för stativklämma: 50-70 mm



Prestanda

Viktkapacitet 8.0 lb [3.6 kg]

Maximal skärmstorlek 34"

Fits Curved Display Ja

Fits UltraWide Displays Ja

Höjdjustering Ja

Maximal 
armförlängning

22.0 in [560 mm]

Lutning +90° / - 90°

Panorering +90° / - 90°

Vridning/pivotering 360° runt stödstolpen

360° vid armbågen

Skärmrotation 360°

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta 
skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 
3,6 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående 
position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal 
bredd på 20 tum (50,8 cm).

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 22.0 in [56.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [7.5 cm]

Produkthöjd 20.7 in [52.7 cm]

Produktvikt 4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 18.8 in [47.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.3 cm]

Package Height 5.2 in [13.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.0 lb [2.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Arm med gasfjäder

1 - Förlängningsarm

1 - Stödstolpe

1 - Klämma

1 - Lock och bult

5 - Kabelskydd

4 - Brickor

4 - M4x12 mm skruvar

4 - M4x25 mm skruvar

1 - Kabelklämma

2 - Tätningar i plast

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

4 - Tumskruvar

5 - Kabelband

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


